BOAS VINDAS
2ª. Conferência Nacional de Saúde das Mulheres
“Saúde das Mulheres: Desafios para a Integralidade com Equidade”
Data: 17 a 20 de agosto de 2017 • Local: Brasília/DF

Seja bem-vinda (o) à 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres (2ª CNSMu).
Sua presença é fundamental para o sucesso de nossa conferência, que tem como objetivo geral propor diretrizes para a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das
Mulheres.
Caminhamos bastante desde a “(1ª) Conferência Nacional de Saúde e Direitos da
Mulher”, que aconteceu em 1986, como parte da agenda de mobilizações temáticas
da 8ª Conferência Nacional de Saúde (8ª CNS) e, após 30 anos, o controle social do
Sistema Único de Saúde (SUS) retoma as discussões, nesta 2ª CNSMu, para pensar os
desafios atuais da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres.
Esta Conferência jogará papel destacado para ampliar a mobilização e o engajamento das mulheres, dos movimentos sociais de mulheres e de parceiras(os) com a
agenda de resistência e de lutas contra qualquer retrocesso, na cultura e na política,
pela equidade e igualdade de gênero. Será importante também na luta contra a Emenda
Constitucional 95, contra a mercantilização/privatização do SUS, que fere a Constituição da República Federativa do Brasil (CF 1988) e a Democracia, criando um cenário de
ruptura institucional da agenda de construção solidária do acesso das mulheres à saúde
integral e equânime, como direito e cidadania.
Esperamos ampliar a representação das mulheres no controle social do SUS e fortalecer a mobilização em defesa do SUS e de nossos direitos. Barrar o retrocesso e
garantir o SUS 100% público e universal, patrimônio do povo brasileiro. É preciso reunir
todas as forças para impedir a desconstitucionalização do SUS!
Podemos esperançar¹, pois a luta das mulheres contra a discriminação, a violência
e o preconceito ganha visibilidade na sociedade como resultado de sua força e garra!
Mulheres e homens em defesa da democracia, dos direitos e da saúde pública!
Viva a 2ª CNSMu!
Comissão Organizadora Nacional e Conselho Nacional de Saúde.

1. Segundo Paulo Freire “é preciso ter esperança. Mas tem de ser esperança do verbo esperançar”.
Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera.
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Programação
SAÚDE DAS MULHERES: DESAFIOS PARA A
INTEGRALIDADE COM EQUIDADE
Desafios para a implementação da Política Nacional
de Atenção Integral à Saúde das Mulheres
Dia 17 de agosto de 2017
16h

Ato /Caminhada “Pela Saúde e pela Vida das Mulheres”

18h

Abertura - Mesa de Autoridades e Convidadas

Dia 18 de agosto de 2017 – mesas concomitantes
8h30 às
12h
14h às
17h30

Eixo I – O papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus reflexos na vida e na saúde das mulheres
Eixo II - O mundo do trabalho e suas consequências na vida e na saúde
das mulheres
Eixo III - Vulnerabilidades e equidade na vida e na saúde das mulheres
Eixo IV - Políticas públicas para as mulheres e a participação social

Dia 19 de agosto de 2017 – 16 Grupos de Trabalho
Eixo I – O papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus reflexos na vida e na saúde das mulheres
• 4 Grupos de Trabalho
8h30 às
17h30

Eixo II - O mundo do trabalho e suas consequências na vida e na saúde
das mulheres
• 4 Grupos de Trabalho
Eixo III - Vulnerabilidades e equidade na vida e na saúde das mulheres
• 4 Grupos de Trabalho
Eixo IV - Políticas públicas para as mulheres e a participação social
• 4 Grupos de Trabalho

20 de agosto de 2017
8h30 às
9h30

Premiação dos 06 (seis) Projetos (CE, RN, PI, SE, RJ e PA) - “Laboratório de Inovação de Participação Social e Saúde Integral das Mulheres”
– OPAS/CNS

9h30 às
18h

Plenária Final

18h

Encerramento
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RESOLUÇÃO N.º 552, DE 7 DE JULHO DE 2017
O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua Ducentésima Nonagésima
Quinta Reunião Ordinária, realizada nos dias 6 e 7 de julho de 2017, no uso de suas
competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro
de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, pelo Decreto nº 5.839, de 11 de
julho de 2006, e cumprindo as disposições da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 e da legislação brasileira correlata; e
Considerando o disposto na alínea “a”, inciso II, do Art. 19 e §1º do Art. 27 da Resolução CNS nº 537, de 19 de setembro de 2016, que determinou que a proposta de
Regulamento da Etapa Nacional da 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres (2ª
CNSMu) fosse elaborada pela comissão organizadora e submetida à consulta virtual
por um período de 30 dias;
Considerando o previsto no §2º do Art. 27 da Resolução CNS nº 537/2016, que
dispôs que as sugestões a que se refere o §1º do mesmo artigo serão sistematizadas pela
Comissão Organizadora da 2ª CNSMu; e
Considerando a necessidade contida no §3º do Art. 27 da Resolução CNS nº
537/2016, de que o presente Regulamento da Etapa Nacional deve ser sistematizado
pela Comissão Organizadora, apreciado e aprovado pelo Pleno do CNS, anterior à realização da Etapa Nacional.
Resolve:
Aprovar, em caráter definitivo, o Regulamento da Etapa Nacional da 2ª Conferência
Nacional de Saúde das Mulheres, nos termos do Anexo desta Resolução.
Ronald Ferreira dos Santos
Presidente do Conselho Nacional de Saúde

Homologo a Resolução CNS nº 552, de 7 de julho de 2017, com base no Decreto de
Delegação de Competência de 12 de novembro de 1991.
Ricardo Barros
Ministro de Estado da Saúde
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ANEXO
Regulamento da Etapa Nacional da 2ª Conferência
Nacional de Saúde das Mulheres
CAPITULO I
DA FINALIDADE
Art. 1º. Este Regulamento define as regras de funcionamento da Etapa Nacional da
2ª CNSMu, convocada pela Portaria n.º 1.016, de 11 de maio de 2016, com Regimento
aprovado na 284ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde (CNS), realizada
nos dias 18 e 19 de agosto de 2016.
CAPÍTULO II
DO TEMÁRIO
Art. 2º. O tema e os eixos da 2ª CNSMu serão discutidos em mesas temáticas, com
coordenação, secretaria e expositoras/es indicadas/os pela Comissão Organizadora.
§1º A proposta para a programação, incluindo os espaços de debates e as atividades
culturais, será apreciada pelos Conselheiros Nacionais de Saúde na 296ª Reunião Ordinária do CNS, dias 10 e 11 de agosto de 2017.
§2º Poderão participar das mesas temáticas Delegadas e Delegados, Convidadas e Convidados e Participantes indicados nas Conferências Livres de acordo com o Regimento
da 2ª CNSMu, Documento Metodológico, Critérios para definição das vagas de participantes das Conferências Livres e organização proposta pela Comissão Organizadora.
CAPÍTULO III
DO CREDENCIAMENTO
Art. 3º. O credenciamento das Delegadas e dos Delegados Titulares deverá ser realizado no dia 17 de agosto de 2017, das 12 horas às 18 horas e no dia 18 de agosto de 2017,
das 9 horas às 12 horas.
Art. 4º. A substituição das Delegadas e dos Delegados Titulares e o respectivo credenciamento das Delegadas e dos Delegados Suplentes que não sofrerem substituição até
dia 17 de agosto de 2017 até às 18 horas, será feita no dia 18 de agosto de 2017, das 9
horas às 12 horas.
Parágrafo único. Fica sob a responsabilidade de cada Estado e do Distrito Federal, que
recebeu a ficha de inscrição, acompanhar a substituição das Delegadas e dos Delegados
Titulares pelos suplentes de seu respectivo Estado ou do Distrito Federal.
Art. 5º. O credenciamento das Convidadas e dos Convidados, e das/os Participantes
indicadas/os nas Conferências Livres será realizado no dia 17 de agosto de 2017, de 12
horas às 18 horas, e no dia 18 de agosto de 2017, de 9 horas às 12 horas.
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CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 6º. A Etapa Nacional da 2ª CNSMu terá a seguinte organização:
I - Ato Público e Caminhada em defesa da vida das mulheres e contra todas as formas
de violência;
II - Solenidade de Abertura;
III - Mesas Temáticas;
IV - Grupos de Trabalho; e
V - Plenária Final.
CAPÍTULO V
DAS MESAS TEMÁTICAS
Art. 7º. A discussão das mesas temáticas será feita mediante apresentações e debate
com até 4 (quatro) expositoras/es, 1 (uma) coordenadora e 1 (uma) secretária.
§1º As coordenadoras e as secretárias de cada mesa temática serão indicadas pela Comissão Organizadora.
§2º As expositoras e os expositores serão escolhidos entre os segmentos que compõem
o controle social, pessoas com conhecimento e experiência na área de saúde e de saúde
das mulheres.
Art. 8º. Após as exposições das mesas temáticas, a coordenadora da mesa iniciará as
inscrições das/os presentes em plenário para o debate que será feito no tempo previsto
na programação devendo o número de inscritos ser definido de acordo com este tempo
previsto para cada mesa.
§1º As Delegadas e os Delegados e as Convidadas e os Convidados e as/os Participantes
indicadas/os nas Conferências Livres, após identificarem-se, poderão se manifestar em
relação ao tema, por escrito ou verbalmente, durante o tempo previsto, garantindo-se a
ampla oportunidade de participação no tempo estipulado para o debate.
§2º O tempo máximo para cada manifestação será de até 3 (três) minutos, exceto para
as pessoas com deficiência auditiva e demais pessoas com deficiências ou patologias
que tenham dificuldade de comunicação, cujo tempo será de até 6 (seis) minutos.
§3º Serão recolhidos os crachás de Delegadas e Delegados, e de Convidadas e Convidados e das/os Participantes indicadas/os nas Conferências Livres, em número compatível
com o tempo disponível para o debate, tendo prioridade para manifestação os inscritos
pela primeira vez.
CAPÍTULO VI
DAS INSTÂNCIAS DE DECISÃO
Art. 9º. São instâncias de decisão da 2ª CNSMu, nos termos do seu Regimento:
I - Os Grupos de Trabalho; e
II - A Plenária Final.
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§1º Conforme previsto no Regimento da 2ª CNSMu, participarão das instâncias de
decisão as Delegadas e os Delegados, com direito a voz e voto.
§2º Convidadas, Convidados e as/os Participantes indicadas/os nas Conferências Livres, terão direito a voz nos Grupos de Trabalho.
Art. 10. O Relatório Nacional Consolidado das propostas referentes às etapas estaduais e do Distrito Federal será apresentado em diretrizes e propostas, devidamente
sistematizado pela comissão de formulação e relatoria, nos termos do regimento e do
Documento Metodológico da 2ª CNSMu.
CAPÍTULO VII
DOS GRUPOS DE TRABALHO
Art. 11. Nos termos do Regimento da 2ª CNSMu e da Resolução CNS nº 453/2012,
os Grupos de Trabalho (GT), serão compostos paritariamente entre os segmentos dos
usuários (50%), trabalhadores da saúde (25%) e gestores e prestadores (25%), sendo
as Convidadas, Convidados e as/os Participantes indicadas/os nas Conferências Livres,
distribuídos pelos Grupos de Trabalho proporcionalmente ao seu número total.
Art. 12. Os Grupos de Trabalho (GT) são instâncias de debate e votação das diretrizes e propostas de âmbito nacional constantes do Relatório Nacional Consolidado, em
número total de 16 (dezesseis) grupos, considerando-se a paridade por segmentos e a
representação por Estados na sua composição, assim também que:
I - Os Grupos de Trabalho devem ser instalados e iniciar os debates com quórum mínimo de 30% (trinta por cento) das Delegadas e dos Delegados credenciados presentes;
II - A distribuição das Delegadas, dos Delegados, das Convidadas, dos Convidados e
das/os Participantes Indicadas/os nas Conferências Livres, será realizada pela Comissão
Organizadora no ato do credenciamento, até o limite numérico de cada Grupo de Trabalho, considerando a paridade, da seguinte maneira:
a) as Delegadas, os Delegados, as Convidadas, os Convidados e as/os Participantes indicadas/os nas Conferências Livres, apontarão, no ato do credenciamento, o Grupo de
Trabalho de sua preferência, até o limite numérico do GT;
b) caso o primeiro Grupo de Trabalho escolhido esteja com vagas esgotadas, os participantes e as participantes poderão escolher uma segunda e terceira opção;
c) caso os três Grupos de Trabalho sugeridos já estejam com suas vagas preenchidas,
as Delegadas, os Delegados, as Convidadas, os Convidados e as/os Participantes Indicadas/os nas Conferências Livres, serão distribuídos pela Comissão Organizadora entre
os Grupos de Trabalho restantes.
III - após a instalação da sessão a votação ocorrerá com qualquer número de presentes
nos Grupos de Trabalho;
IV - Cada Grupo de Trabalho terá suas atividades dirigidas por uma Mesa com Coordenação e Secretaria, composta paritariamente entre os segmentos, e indicada pela
Comissão Organizadora;
V - A Mesa Coordenadora dos Trabalhos terá a função de organizar as discussões do
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Grupo de Trabalho, controlar o tempo e organizar a participação das Delegadas, dos
Delegados, das Convidadas, dos Convidados e das/os Participantes Indicadas/os nas
Conferências Livres;
VI - A Relatoria de cada Grupo de Trabalho será composta por integrantes indicadas/os
pela Comissão de Relatoria.
Art. 13. Os GT serão realizados simultaneamente e deliberarão sobre o Relatório Nacional Consolidado dos Estados e do Distrito Federal, elaborado pela Comissão de Formulação e Relatoria, da seguinte forma:
§1º Os Grupos de Trabalho serão divididos pelos eixos temáticos I, II, III e IV nos termos do Regimento da 2ª CNSMu, onde cada 4 (quatro) grupos discutirão e deliberarão
sobre um mesmo eixo temático.
§2º Na Etapa Nacional, não serão acatadas novas propostas, cabendo aos Grupos de
Trabalho discutir somente propostas que constarem do Relatório Nacional Consolidado dos Estados e do Distrito Federal.
Art. 14. Instalado o Grupo de Trabalho, a mesa coordenadora dos trabalhos promoverá
a leitura de todas as diretrizes e propostas, conforme organização e sequência estabelecida pela Comissão de Formulação e Relatoria da 2ª CNSMu, constantes do eixo do
Grupo de Trabalho no Relatório Nacional Consolidado, consultando o Plenário sobre
os destaques e registrando os nomes dos proponentes, observando-se o que segue:
I - Os destaques das propostas serão de supressão parcial ou total do texto;
II - Os destaques das diretrizes serão somente de supressão parcial; e
III - Os destaques deverão ser apresentados à mesa coordenadora dos trabalhos durante
a leitura das propostas dos Grupos de Trabalho.
Art. 15. Após a leitura, a votação dos destaques será encaminhada da seguinte maneira:
I - Caso haja mais de um destaque para a mesma proposta, recomenda-se que as/os
proponentes se reúnam e, preferencialmente, apresentem um destaque único;
II - Ao término da leitura, serão apreciados os destaques e a Delegada autora ou o Delegado autor do destaque terá 2 (dois) minutos para defender sua proposta;
III - Após a defesa da proposta serão conferidos 2 (dois) minutos para a Delegada ou o
Delegado que queira fazer a defesa de manutenção do texto original;
IV - Será permitida uma segunda manifestação, a favor e contra, se a Plenária não se
sentir devidamente esclarecida para a votação;
V - Caso a autora ou o autor do destaque não esteja presente no momento da sua apreciação, o destaque não será considerado.
Art. 16. A votação será realizada da seguinte forma:
I - A votação da proposta do Relatório Nacional Consolidado será a proposição número
1 (um) e o destaque de supressão será a proposição número 2 (dois);
II - Será votada a proposta do Relatório Nacional Consolidado dos Estados e do Distrito Federal contra o destaque de supressão total;
III - Se o destaque de supressão total vencer a votação, não será apreciado o destaque
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de supressão parcial;
IV - Caso a proposta do Relatório Nacional Consolidado vença a votação, colocar-se-á
a mesma em votação contra o destaque de supressão parcial.
Parágrafo único. Não serão discutidos novos destaques para itens já aprovados.
Art. 17. De acordo com o Regimento e com o Documento Metodológico da 2ª CNSMu,
no que se refere às votações:
I - Serão consideradas aprovadas as propostas que obtiverem 70% (setenta por cento)
ou mais de votos favoráveis em pelo menos metade mais 1 (um) dos GT de cada Eixo
Temático, compondo o Relatório Final da 2ª CNSMu, salvo que não apresente conflito
com outra proposta aprovada ou que ainda esteja para análise da Plenária Final;
II - As propostas que obtiverem mais de 50% (cinquenta por cento) e menos de 70%
(setenta por cento) de votos favoráveis em pelo menos metade mais 1 (um) dos GT de
cada Eixo Temático, serão encaminhadas para apreciação e votação na Plenária Final;
III - As propostas que obtiverem mais de 50% (cinquenta por cento) e menos de 70%
(setenta por cento) de votos favoráveis em 2 (dois) GT e obtiver 70% (setenta por cento) ou mais de votos favoráveis em pelo menos 1 (um) dos outros grupos de trabalho
será encaminhado para apreciação e votação na Plenária Final;
IV - As propostas com 70% ou mais de votos favoráveis em 2 (dois) GT e mais de 50% e
menos de 70% de votos favoráveis em pelo menos 1 (um) dos outros GT de cada Eixo
Temático, serão encaminhadas para apreciação e votação na Plenária Final; e
V - As propostas que não atingirem o número de votos favoráveis necessários serão
consideradas não aprovadas.
Parágrafo único. A Comissão de Formulação e Relatoria promoverá a análise de todas
as propostas aprovadas nos GT, identificando as propostas conflitantes, enviando em
seguida para apreciação e deliberação da Plenária Final.
Art. 18. A Mesa Coordenadora do Grupo de Trabalho avaliará e poderá assegurar às
Delegadas e aos Delegados uma intervenção pelo tempo de até 2 (dois) minutos, nas
seguintes situações:
I - Pela Questão de Ordem quando os dispositivos do Regimento e deste Regulamento
não estiverem sendo observados;
II - Por solicitação de Esclarecimento quando a dúvida for dirigida à Mesa Coordenadora do GT, antes do processo de votação;
III - Por solicitação de Encaminhamento quando a manifestação da Delegada ou do
Delegado for relacionada ao processo de condução do tema em discussão.
§1º Não serão permitidas questões de ordem durante o regime de votação.
§2º As solicitações de encaminhamento somente serão acatadas pela Mesa Coordenadora dos Trabalhos quando se referirem às propostas em debate, com vistas à votação.
CAPÍTULO VIII
DA PLENÁRIA FINAL
Art. 19. A Plenária Final tem por objetivo debater, aprovar ou rejeitar as diretrizes e pro-
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postas provenientes dos GT, bem como as moções de âmbito nacional e internacional.
§1º Na Plenária Final, somente serão discutidas e aprovadas diretrizes e propostas que
constarem do Relatório Consolidado dos Grupos de Trabalho, organizado pela Comissão
de Relatoria, em conformidade com os termos desse Regulamento.
§2º Será informado às Delegadas e aos Delegados da 2ª CNSMu, previamente à sua Plenária Final, quais Diretrizes e propostas foram aprovadas nos GT, e quais deverão ser
ainda votadas.
§3º As propostas serão projetadas em telão instalado no salão da Plenária Final da 2ª
CNSMu.
Art. 20. Participarão da Plenária Final:
I - Delegadas e Delegados, com direito a voz e voto;
II - Convidadas, Convidados e as/os Participantes Indicadas/os nas Conferências Livres
participarão na condição de ouvintes.
Parágrafo único. A Comissão Organizadora destinará locais específicos de permanência,
na Plenária Final, para Convidadas, Convidados e das/os Participantes Indicadas/os nas
Conferências Livres, de acordo com a capacidade física disponível e as normas de segurança.
Art. 21. A Plenária Final contará com uma mesa composta de modo paritário, com definição de coordenação e secretaria, sendo todos os membros indicados pela Comissão
Organizadora.
Art. 22. A apreciação e votação das Diretrizes e Propostas que comporão o Relatório
Final Consolidado da 2ª CNSMu serão encaminhadas da seguinte maneira:
I - As propostas aprovadas com 70% (setenta por cento) ou mais de votos favoráveis em
pelo menos metade mais 1 (um) dos GT de cada Eixo Temático, serão lidas no Relatório
Consolidado dos GT, para conhecimento da Plenária Final;
II - Em seguida, a Mesa da Coordenação dos Trabalhos promoverá a leitura e votação, por
Eixo Temático, considerando suas respectivas Diretrizes e Propostas;
III - Serão informadas as Propostas que tiveram supressão total;
IV - Se a maioria das/os presentes na Plenária não se sentir devidamente esclarecida para
a votação, será permitida às Delegadas e aos Delegados uma manifestação “a favor” e uma
“contra”, com duração de até 02 (dois) minutos.
Parágrafo único. A Mesa da Coordenação dos Trabalhos concomitantemente à apresentação e apreciação das propostas constantes do Relatório Consolidado dos GT, apresentará, caso exista, as propostas conflitantes do referido relatório, para apreciação e deliberação da Plenária Final.
Art. 23. A Mesa Coordenadora dos Trabalhos da Plenária Final assegurará o direito de
questão de ordem, ou de esclarecimento e propostas de encaminhamento, nos termos do
Art. 18 deste Regulamento.
Art. 24. A 2ª CNSMu aprovará as Diretrizes, as Propostas e as Moções, com 50% mais 1
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(um) das Delegadas e dos Delegados presentes em Plenário.
CAPÍTULO IX
DAS MOÇÕES
Art. 25. As propostas de moções, de âmbito e repercussão nacional ou internacional,
serão encaminhadas por Delegadas e por Delegados, e devem ser apresentadas junto à
Relatoria em formulário próprio elaborado pela Comissão de Relatoria da 2ª CNSMu,
até às 14 horas do dia 19 de agosto de 2017.
§1º Cada proposta de moção deverá ser assinada por, no mínimo, 320 (trezentas/os e
vinte) Delegadas e Delegados credenciados.
§2º O formulário para proposição de moção terá campos de preenchimento para identificar:
I - O tipo de moção (apoio, repúdio, apêlo, solidariedade ou outro);
II - As destinatárias ou os destinatários da moção;
III - O fato ou condição que motiva ou gera a moção e a providência referente ao pleito;
e
IV - A proponente ou o proponente principal da moção, poderá, opcionalmente, identificar seu nome, sua unidade federativa, bem como o segmento que representa.
§3º A Coordenação da Relatoria organizará as propostas de moções recebidas, classificando-as segundo o critério previsto no caput deste artigo e agrupando-as por tema.
§4º Encerrada a fase de apreciação do Relatório Final da 2ª CNSMu, a coordenadora
da mesa procederá à leitura das propostas de moções e as submeterá à aprovação da
Plenária Final observando o quórum previsto no Art. 24 deste Regulamento.
Art. 26. Concluída a votação das moções, encerra-se a sessão da Plenária Final da 2ª
CNSMu.
CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 27. Serão conferidos certificados de participação na 2ª CNSMu às Delegadas e aos
Delegados, integrantes da Comissão Organizadora e Comitê Executivo, Convidadas,
Convidados, Participantes indicadas/os nas Conferências Livres, expositoras e expositores, relatoras e relatores, equipes de apoio, assessoria e monitoria, especificando-se a
condição da sua participação na Conferência.
Parágrafo único. Os certificados de participação na 2ª CNSMu serão disponibilizados
no dia 20 de agosto de 2017.
Art. 28. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, cabendo recurso à Plenária da 2ª CNSMu.
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Critérios para participação das (os) Participantes
Livres na Etapa Nacional da 2ª. CNSMu
O credenciamento das (os) Participantes Indicadas (os) nas Conferências Livres
será realizado no dia 18 de agosto de 2017, de 12 horas às 18 horas, e no dia 19 de
dezembro de 2017, de 9 horas às 12 horas.
As(os) Participantes Indicadas (os) nas Conferências Livres, para a Etapa Nacional
da 2ª CNSMu terão direito a voz, da mesma forma que as (os) convidadas (os), conforme disposto no Regimento, no Documento Metodológico e no Regulamento da 2ª
CNSMu.
As (Os) Participantes Indicadas (os) nas Conferências Livres terão suas despesas
com hospedagem e alimentação no local do evento, e traslado em Brasília, custeadas
pelo Ministério da Saúde. Não cabe ao Ministério da Saúde ou ao Conselho Nacional
de Saúde qualquer responsabilidade por seus gastos com transporte de sua cidade de
origem a Brasília.
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METODOLOGIA

2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DAS MULHERES – 2ª CNSMu
I – DOS OBJETIVOS, TEMA CENTRAL E EIXOS DE DISCUSSÃO
1 – A 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres – 2ª CNSMu com o Tema Central: Saúde das Mulheres: desafios para a integralidade com equidade, irá propor diretrizes para a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres, contribuir com o
fortalecimento da luta social, em defesa dos direitos e da Constituição de 1988, a partir
do firme posicionamento contrário às contrarreformas e as medidas antidemocráticas
que ameaçam e desmontam o Sistema Único de Saúde. É fundamental reafirmar os
princípios e diretrizes do SUS na luta pela saúde pública e de qualidade como direito
social e humano universal, integral e equânime, que contribuam para reduzir as desigualdades sociais, étnico-raciais, de gênero, de orientação sexual, geracional, territoriais
e de classe.
A 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres – 2ª CNSMu está organizada em
quatro eixos temáticos:
a. Eixo I - O papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus
reflexos na vida e na saúde das mulheres
Aprofundar o debate sobre as reformas necessárias à democratização do Estado, em
especial as que incidem sobre a saúde das mulheres, e propor estratégias que fortaleçam as políticas afirmativas para as mulheres que garantam seus direitos civis,
políticos, econômicos e sociais.
b. Eixo II - O mundo do trabalho e suas consequências na vida e na saúde das mulheres
Aprofundar o debate sobre a desregulamentação do trabalho e o impacto na saúde
das mulheres da divisão sexual do trabalho, das suas condições, salário e jornada; e
propor estratégias que garantam os direitos das trabalhadoras.
c. Eixo III - Vulnerabilidades nos ciclos de vida das mulheres na Política Nacional de
Atenção Integral a Saúde das Mulheres
Aprofundar o debate sobre as vulnerabilidades sociais e as iniquidades que atingem as mulheres e seus impactos na sua saúde; propor e desenvolver estratégias de
enfrentamento ao machismo, ao sexismo, à misoginia, e à violência institucional e
social, por meio de políticas públicas que garantam a saúde e a vida das mulheres,
considerando sua diversidade e pluralidade.
d. Eixo IV – Políticas Públicas para Mulheres e Participação Social
Aprofundar o debate sobre as políticas públicas e a participação social, mobilizar
e estabelecer diálogos com a sociedade brasileira acerca do direito das mulheres à
saúde e em defesa do SUS propondo estratégias de participação e de controle social
no SUS, com ampla representação da sociedade.
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II – DA REALIZAÇÃO DA ETAPA NACIONAL
1 - Abertura
A abertura acontecerá no primeiro dia, e será presidida pelo Presidente do Conselho
Nacional de Saúde e pela Coordenadora Nacional da Comissão Organizadora da 2ª
CNSMu. Terá convidadas(os) representantes do MS, CONASS, CONASEMS, OPAS,
SPM, CNDM, Movimentos de Mulheres. Terá atividade cultural e será oferecido jantar
de confraternização.
2 - Mesas Temáticas:
Serão quatro mesas temáticas, sendo que os eixos temáticos 1 e 2 acontecerão simultaneamente, no período da manhã, do segundo dia; e os eixos 3 e 4 acontecerão simultaneamente, no mesmo dia, no período da tarde, conforme programação. As mesas temáticas contarão com três ou quatro expositoras (es) e em seguida será aberto o debate
para a plenária. Todas as mesas temáticas contarão também com uma coordenação e
uma secretária de mesa para condução dos trabalhos.
3 - Grupos de Trabalho:
Os Grupos de Trabalho serão quatro por cada eixo temático, e debaterão o Relatório Consolidado das Conferências de Saúde das Mulheres dos Estados e do Distrito
Federal, sistematizado pela Comissão de Formulação e Relatoria, não sendo aceitas
novas propostas, conforme Regulamento. Todas as diretrizes e propostas serão lidas,
debatidas e priorizadas em todos os Grupos de Trabalho. Cada Grupo de Trabalho deverá ainda eleger propostas prioritárias do seu eixo temático. As propostas aprovadas
nos Grupos de Trabalho serão sistematizadas no Relatório Consolidado dos Grupos de
Trabalho e encaminhadas à Plenária Final, conforme Regulamento da 2ª CNSMu. Os
Grupos de Trabalho acontecerão no terceiro dia, durante todo o dia, contarão com uma
coordenação e secretária dos trabalhos, duas (dois) relatoras (es).
4 – Plenária Final:
Na Plenária Final, somente serão discutidas e aprovadas as diretrizes e propostas que
constarem do Relatório Consolidado dos Grupos de Trabalho.
Tendo por base o conjunto das prioridades eleitas em cada eixo temático, será eleita a
lista das diretrizes e propostas prioritárias da 2ª CNSMu, por votação da Plenária Final.
As regras de funcionamento, apresentação e votação de Moções acontecerá conforme
Regulamento da Etapa Nacional da 2ª CNSMu.

16

Informações Gerais
Horário de funcionamento
Para o bom andamento dos trabalhos, a Comissão Executiva Organizadora estará
atenta para o cumprimento dos horários estabelecidos na programação para início e fim
das atividades (8h30 horas às 17h30, com exceção do dia da Abertura que está prevista
para acontecer das 18h às 21h). Solicita-se o empenho de todos para o cumprimento
dos horários conforme a programação.
Credenciamento
O credenciamento de todos as(os) participantes será realização na recepção, devidamente sinalizado, e terá início no dia 17 de agosto a partir das 14 horas e encerrará
no dia 18 de agosto às 12 horas.
Identificação (crachá)
O uso do crachá é obrigatório. Essa identificação será imprescindível para acesso
aos locais de trabalho e também proporcionará maior integração entre os participantes.
O crachá para as Delegadas e os Delegados é também o cartão de votação, portanto
deve ser preservado.
Não será permitida a emissão de segunda via de crachá.
Hospedagem
A hospedagem de Delegadas, Delegados, Convidadas, Convidados e Participantes
Livres será custeada pela organização do evento, de acordo com seu horário de chegada
(a partir das 14 horas do dia 17 de agosto) e ao final do evento (check out até as 14
horas do dia 20 de agosto), conforme regras estabelecidas pelos hotéis.
Não estão incluídas na hospedagem despesas extras, como serviços de lavanderia,
telefonia, serviços de quarto e frigobar. Ao utilizar esses serviços, os custos deverão ser
pagos pelo participante na saída do hotel (check out).
A Comissão Executiva Organizadora não se responsabilizará por quaisquer despesas relacionadas à hospedagem de delegadas, delegados, convidadas, convidados e
participantes livres em hotéis indicados pela organização.
As delegadas, os delegados, as convidadas, os convidados e participantes livres terão à sua disposição, além da hospedagem, café da manhã no hotel, almoço e jantar no
local do evento.
Traslado
Será oferecido traslado no trecho aeroporto/hotel/evento; hotel/evento; evento/
hotel; e evento/aeroporto.
Recepcionistas estarão com placa de identificação do evento à disposição no aeroporto orientando todos.
Em caso de dúvida sobre horários e percursos, os participantes poderão se dirigir ao
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Balcão de Credenciamento para maiores informações e também serão afixados cartazes
no espaço do evento.
Alimentação
Todas as delegadas, delegados, convidadas, convidados e participantes livres terão
direito ao almoço e jantar no local do evento, com apresentação do crachá.
Guarda-volumes
Para conforto de todos que chegarão direto do aeroporto para o evento, a organização disponibilizará serviço de guarda-volumes, próximo ao credenciamento. O mesmo
estará também à disposição durante todo o evento.
A organização não se responsabilizará por objetos de valor deixados no espaço.
Telefones úteis
O DDD de Brasília é 61.
Emergências
SAMU – 192
Corpo de Bombeiros – 193
Polícia Militar – 190
Táxi
Cooperativa Unitáxi: (61) 3325-3030 (20% de desconto)
Rádio Táxi Alvorada: (61) 3321-3030 (20% de desconto)
Rádio Táxi Maranata: (61) 3347-3900
Aeroporto Internacional de Brasília
(61) 3364-9000
Rodoferroviária Interestadual de Brasília
(61) 3234-2185
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Comissão Organizadora e Equipe Técnica da 2ª CNSMu
Mesa Diretora do Conselho Nacional de Saúde
Presidente: Ronald Ferreira dos Santos – Federação Nacional dos Farmacêuticos (FENAFAR)
• André Luiz de Oliveira - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
• Cleoneide Paulo Oliveira Pinheiro - Federação Nacional das Associações de Celíacos
do Brasil (FENACELBRA)
• Edmundo Dzuaiwi Omoré - Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia
Brasileira (COIAB)
• Francisca Rêgo Oliveira Araújo - Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia
(ABENFISIO)
• Geordeci Menezes de Souza - Central Única dos Trabalhadores (CUT)
• Jurandi Frutuoso Silva - Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS)
• Neilton Araújo dos Santos - Ministério da Saúde (MS)
Comissão Executiva
• Carmen Lucia Luiz – União Brasileira de Mulheres (UBM)
• Haroldo Jorge de Carvalho Pontes – Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS)
• Maria Esther de Albuquerque Vilela – Coordenadoria Geral de Saúde das Mulheres
(DAPES/SAS/MS)
• Neide Rodrigues dos Santos – Secretaria Executiva (CNS)
• Ronald Ferreira dos Santos – Federação Nacional dos Farmacêuticos (FENAFAR)
Comissão Organizadora
Coordenador Geral: Ronald Ferreira dos Santos – Federação Nacional dos Farmacêuticos (FENAFAR)
Coordenadora Geral Adjunta: Carmen Lucia Luiz – União Brasileira de Mulheres (UBM)
• Cleoneide Paulo Oliveira Pinheiro - Federação Nacional das Associações de Celíacos
do Brasil (FENACELBRA)
• Haroldo Jorge de Carvalho Pontes – Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS)
• Jupiara Gonçalves de Castro – Federação de Sindicatos de Trabalhadores das Universidades Brasileiras (FASUBRA)
• Marema de Deus Patrício - Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
(CONASEMS)
• Maria Lúcia Santos Pereira da Silva – Movimento Nacional de População de Rua
(MNPR)
• Maria Soraya Pinheiro Amorim - Federação Nacional dos Farmacêuticos (FENAFAR)
• Maria Zenó Soares da Silva - Federação Nacional das Associações de Pessoas com
Doenças Falciformes (FENAFAL)
• Sônia Aparecida Pinheiro Pereira – Rede Nacional Lai Lai Apejo
• Sônia Maria Zerino da Silva - Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST)
• Stella Matta Machado – Secretaria Especial de Políticas para Mulheres (SPM)
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Comissão de Comunicação e Mobilização
Coordenadora: Maria Soraya Pinheiro Amorim - Federação Nacional dos Farmacêuticos (FENAFAR)
• Marema de Deus Patrício - Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
(CONASEMS)
• Maria Zenó Soares da Silva - Federação Nacional das Associações de Pessoas com
Doenças Falciformes (FENAFAL)
• Sônia Aparecida Pinheiro Pereira – Rede Nacional Lai Lai Apejo
• Sônia Maria Zerino da Silva - Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST)
Comissão de Formulação e Relatoria
Coordenadora: Francisca Valda da Silva – Associação Brasileira de Enfermagem – ABEn
• Elaine Maria Silva das Neves – Central Única dos Trabalhadores (CUT)
• Francisca Rêgo Oliveira Araújo - Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia
(ABENFISIO)
• Heliana Hemetério - Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais (ABGLT)
• Katia Maria Barreto Souto – DAPES/SAS/MS
• Lenise Aparecida Martins Garcia – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
• Madalena Margarida da Silva - Central Única dos Trabalhadores (CUT)
• Maria Esther de Albuquerque Vilela – Coordenação Geral de Saúde das Mulheres
(DAPES/SAS/MS)
• Rosa Maria Godoy Serpa da Fonseca – Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn)
• Suely de Oliveira – Núcleo de Estudos em Gênero e Masculinidades da Universidade
Federal do Pernambuco (GEMA/UFPE)
Comissão Intersetorial de Saúde das Mulheres (CISMU/CNS)
• Coordenadora: Carmen Lucia Luiz – União Brasileira de Mulheres (UBM)
• Coordenadora Adjunta: Alessandra Ribeiro de Sousa - Conselho Federal de Serviço
Social (CFESS)
Titulares
• Ana Clébea Nogueira Pinto de Medeiros - Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA)
• Ângela Amanakwa Kaxuyana - Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB)
• Heliana Hemetério - Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais – (ABGLT)
• Iraci do Carmo de França - Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn)
• Jercilene Ferreira – Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems)
• Madalena Margarida da Silva – Central Única dos Trabalhadores (CUT)
• Maria Gerlívia de Melo Maia Angelim - Ministério da Saúde (MS)
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• Maria Lúcia Santos Pereira da Silva - Movimento Nacional de População de Rua (MNPR)
• Sílvia Andrea Viera Aloia - Articulação Nacional de Luta contra AIDS (ANAIDS)
• Stella Matta Machado – Secretaria Especial de Políticas para Mulheres (SPM)
Suplentes
• Carolina Sátiro Macêdo - Conselho Federal de Psicologia (CFP)
• Francinaide Miguel - Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos
(SINDNAPI/FS)
• Lenise Aparecida Martins Garcia - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
• Lucimary Santos Pinto - Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS)
• Maria Soraya Pinheiro Amorim - Federação Nacional dos Farmacêuticos (FENAFAR)
• Maura Augusta Soares de Oliveira - Confederação Nacional das Associações de Moradores (CONAM)
• Patrícia dos Santos Massanaro - Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina (DENEM)
• Sônia Aparecida Pinheiro Pereira (REDE LAI LAI APEJO)
• Sônia Maria Zerino da Silva - Nova Central Sindical de Trabalhadores – NCST
• Sonilda Florinália da Silva Pereira - Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura – CONTAG
Assessoria Técnica
• Eline Jonas – Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Saúde (SE/CNS)
• Katia Cristina Gonsalves – Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Saúde (SE/CNS)
• Mariana Karilena Moura da Silva – Secretaria Executiva do Conselho Nacional de
Saúde (SE/CNS) – Assessoria de Comunicação
• Neuza Viana Castanha – Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Saúde (SE/CNS)
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